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CONTROVÉRSIAS DECORRENTES DO CORONA VÍRUS 2019 

 

É fato público e notório a existência de uma pandemia global, em 
decorrência do alastramento do Covid-19.  

As proporções e consequências danosas inerentes às questões alusivas 
à saúde individual e à saúde pública em geral, nesta altura, face a novidade do quadro 
que se apresenta, tem motivado as várias esferas governamentais, entidades, 
associações privadas e a população a estabelecer condutas no sentido da prevenção 
e contenção da disseminação do vírus.  

Não obstante, para além deste cenário, há um inevitável impacto na 
economia e nas relações jurídicas, abarcando relações de trabalho, consumeristas, 
comerciais e de toda ramificação das cadeias produtivas, de forma generalizada.  

O desafio que se apresenta é saber como guiar-se nesse vale de 
incertezas, mormente a fim de minimizar prejuízos para as partes envolvidas nesse 
turbilhão.  

Necessário que haja solidariedade e compreensão entre todos os setores 
da sociedade na busca das soluções possíveis, urgentes, de curto, médio e longo 
prazo, sem o que, poderá resultar numa miríade de disputas e ações judiciais, em 
que, na imensa maioria dos casos, infelizmente, só haverá perdedores.  

Cientes dessa realidade e no intuito de colaborar, no âmbito de nossa 
atividade, para minimizar os embates e perdas decorrentes, sugerimos a busca de 
soluções negociadas, independentemente das medidas governamentais e nos 
dispomos a ajudar, em especial no concernente à questões:  

  

 TRABALHISTAS:  

- Exercício laboral remoto, home office;  

- Concessão de férias coletivas;  

- Antecipação de férias;  

- Redução proporcional de jornada de trabalho e salários;  

- Suspensão de contratos de trabalho para requalificação dos 
trabalhadores.  
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 CONSUMERISTA:  

- Divulgação de informes a consumidores sobre produtos e serviços;  

- Medidas preventivas e atenuantes para casos de inexecução de serviços 
ou não entrega de produto; 

- Responsabilidade sobre produtos e serviços;  

- Cancelamento de pedido pelo fornecedor - consequências;  

- Cancelamento de pedido pelo consumidor – consequências;  

  

 COMERCIAIS:  

- Avaliação de riscos contratuais em decorrência de paralisações, atrasos, 
aumentos de custos, falta de insumos, etc;  

- Descumprimento de obrigações;  

- Renegociação de obrigações;  

- Rompimento de contratos;  

- Reestruturação de dívidas;  

- Recuperações extrajudiciais e judiciais;  

- Acesso a benefícios nas relações com bancos e instituições financeiras.  

  

 TRIBUTÁRIAS:  

- Acesso a diferimentos e benefícios setoriais.  

 

Os tópicos acima indicados são meramente exemplificativos, dado que há 
uma gama de assuntos sobre os quais pairam inúmeras dúvidas e há uma produção 
incessante de normas imanentes dos mais diversos entes governamentais, seus 
órgãos e agências reguladoras, especificamente direcionadas a prevenir as 
consequências da pandemia do Covid-19, que vêm sendo editadas a cada dia.  

Se para juristas não é tarefa simples decifrar tal legislação em abstrato e 
os rumos de cada decisão em casos concretos, tão mais difícil é para quem está na 
labuta do dia-a-dia, no seu trabalho, na sua empresa, na sua atividade cotidiana.  
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Nós estamos dispostos a colaborar para a melhor análise e ação em 
resposta aos fatos que se lhes apresentem, no contexto desses tempos adversos.  

Permanecemos atentos às mudanças que ocorrem a cada momento e 
disponibilizamos através de nossos canais de comunicação, todo apoio que você 
precisar.   

 

Salvador/BA, 17 de março de 2020. 
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OLIVEIRA & VIEIRA ADVOGADOS 


